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Harcerstwo to nie tylko
namiot i mundur. To czas
spędzony w gronie
przyjaciół. Str. 2

Counter-Strike: Global
Offensive. Dlaczego ta
gra jest tak popularna
wśród męskiej części
naszej szkoły? Str. 4

Fandom. Sposób na nowe
znajomości czy styl
życia? Str. 4

WYWIAD. Pani Anna Dzięgielewska: To ważne, żeby
wykonywać zawód, który się kocha. Str. 2

Uczestnicy gry międzyszkolnej

26 lutego gościliśmy w naszej szkole uczniów z innych szkół
podstawowych w Białymstoku. Wszyscy spotkaliśmy się po to, by
poprzez udział w grze międzyszkolnej "Historia miasta nad
Białą..." poznać historię Białegostoku. Zwycięzcami gry zostali
uczniowie z SP Nr 45 im. Św. Jana Pawła II.

Walentynki 2016 w naszej szkole

EKI
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WYWIAD. Pani Anna Dzięgielewska: Zawsze
uważnie słucham wypowiedzi młodych ludzi

Ile lat
pracuje
Pani w
naszej
szkole?
Pracuję 25 lat.
To dużo czy
mało według
Was?
Redakcja: To
dużo,
Jakie jest
najczęstsze
pytanie
zadawane
przez
uczniów?
Czy możemy
obejrzeć
dzisiaj jakiś
film?
Co Pani
najbardziej
lubi w
swoim
zawodzie?
Kontakt z
uczniami.
Lubię

przekazywać
im swoją
wiedzę, ale też
staram się
czegoś
nauczyć od
nich, dlatego
zawsze
uważnie
słucham
wypowiedzi
młodych ludzi.
Jestem zdania,
że od nich
mogę nauczyć
się czegoś
mądrego.
Czy
podczas
nauczania
przydarzył
się
jakiemuś
uczniowi
wypadek?
Na lekcji nie,
ale na przerwie
owszem.
Ratowałam
chłopca z
atakiem

epilepsji
(padaczki). Był
wtedy w 8
klasie.
Zrobiłam
wszystko, by
chronić go
przed
skutkami
ataku. Często
zdarzają się
krwotoki z
nosa i ból
głowy. Trzeba
umieć
właściwie i
szybko
zareagować.
Dlaczego
wybrała
Pani zawód
nauczycielki?
I tu Was
zaskoczę! To
był zupełny
przypadek. Na
studia
polonistyczne
namówiła mnie
koleżanka. Ale
dziś nie żałuję,
że wybrałam

ten zawód. To
ważne, żeby
wykonywać
pracę, którą
się kocha.
Co Pani
myśli o
mundurkach
szkolnych?
Jestem
przeciwna, bo
wiem, że
młodzież ich
nie lubi.
Zrozumiałam
to w chwili,
kiedy ten
mundurek
musiała nosić
moja córka -
Ula. Myślę, że
warto wziąć
pod uwagę
opinię na temat
mundurków
tych, którzy je
noszą, czyli
uczniów.
Dlaczego liczy
się tylko
zdanie
dorosłych?

Co Panią
najbardziej
irytuje w
naszej
szkole?
Najbardziej
irytuje mnie
hałas podczas
przerw i myślę
o
zorganizowaniu
"Dnia Ciszy".
Ale czy to się
uda?
Czy chce
Pani coś
dodać?
Tak. Robicie
wspaniałą
rzecz i nie
rezygnujcie z
tego, może to
początek
Waszej
dziennikarskiej
kariery. Tytuł
Waszej gazetki
został
wymyślony
wiele lat temu
przez uczniów

8 klasy, kiedy
ja byłam
opiekunem
Samorządu
Uczniowskiego.
Ogromnie
cieszę się, że
kontynuujecie
dawne
wspaniałe
szkolne
tradycje.
Dziękuję za
wywiad.

My również
dziękujemy.
Rozmawiały:
Joanna
Czarniecka,
Zofia Grądzka

                                                                     Harcerstwo

22 lutego obchodzony był Dzień Myśli Braterskiej, w skrócie DMB. Być może widziałaś/eś, jak Twoi znajomi na
Facebooku zmieniają zdjęcia profilowe na takie, na którym są w mundurze i podpisują je hasztagiem #DMB2016.
To święto zostało wymyślone przez skautki. Miało na celu przekazywanie sobie kartek z miłymi słowami. Po
kilku latach zaczęli obchodzić je także harcerze. A z czym Ci kojarzy się harcerstwo? Większości z namiotem,
mundurem i wojskiem... Tak naprawdę to czas spędzony w gronie przyjaciół, umiejętność dzielenia się z kimś
tym, co mamy oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Jeżeli zakupisz mundur harcerski Związku Harcerstwa
Polskiego będziesz miał bardzo dużo możliwości. Osobiście polecam Wam 153. Białostocką Drużynę Harcerską
(153BDH)!. Zbiórki odbywają się w soboty o 9.00 w schronie na ul. Lipowej. Więcej informacji możesz uzyskać u
mnie lub innego harcerza ze 153BDH. Polecam!
                                                                                                                        Joanna Czarniecka
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Współpraca się opłaca

Uczestnicy gry szkolnej

W tym roku mija 97. rocznica odzyskania
niepodległości przez Białystok. 11 listopada 1918 roku
stolica obecnego woj. podlaskiego zyskała wolność na
krótko. Po trzech dniach do miasta powróciła władza
niemiecka. Dopiero 19 lutego 1919 roku do
Białegostoku wkroczyło wojsko polskie. Oficjalnie
powitano je 22 lutego. W tych dniach wyjechali z
miasta ostatni żołnierze niemieccy. Jak świętowaliśmy
tę rocznicę w naszej szkole? M.in. wzięliśmy udział w
grze szkolnej, podczas której dokładniej poznaliśmy
historię naszego miasta. 

Zwycięzcy w kategorii klas II

Koncert muzyki
pt. "DIXELAND"
- opowieść o
korzeniach
muzyki
rozrywkowej,
czyli historia
jazzu
tradycyjnego na
wesoło.

10 lutego
podczas apelu
podsumowaliś-
my I półrocze.
Nie jest źle, ale
pamiętajcie, że
może być
jeszcze lepiej. :)

                        Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja ulubiona postać z bajki"
Każdy z nas ma na pewno swoją ulubioną postać z bajki, ale o przedstawienie jej za pomocą pracy plastycznej
poprosiliśmy uczniów klas I-III naszej szkoły. 22 lutego rozstrzygnęliśmy konkurs. I miejsca zajęli: W. Kamieńska
(Ib), N. Klimaszewska (IIc), L. Piątek (IIIa). II miejsca zajęli: A. Gajdowska (Ic), K. Puchalski (IIc), R. Chodziutko
(IIIb). III miejsca zajęli: N. Szymański, A. Stoczko, U. Klimaszewska. Samorząd Uczniowski

Zwycięzcy w kategorii klas I

AP

AP

AP

JD

AP
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       Fandom czy realne życie?

Co to jest fandom? Jest to społeczność kulturalna
istniejąca w rzeczywistości wirtualnej. Taką definicję
znajdziemy w internecie. A jak jest naprawdę? Dla
niektórych to możliwość poznania nowych osób o
podobnych zainteresowaniach, dla innych to nawet styl
życia. Moim zdaniem fandom to fajna sprawa, ale nie
można przesadzać, np. tak jak niektórzy fani One
Direction po odejściu z zespołu Zayna Malika (jedni
chcieli dnia wolnego od pracy, by móc pogodzić się z
jego odejściem, inni proponowali opuszczenie flag...).
Pomysłową akcją jest noszenie kolorowych
bransoletek/wstążek w zależności od fandomu, np.
Belibers (fioletowy), Selenators (niebieskie).
Pamiętajcie, by znaleźć czas i na fandom, i na realne
życie. 
       
                              
                                                 Julia Suchowierska

"Gramy w CS'a!" Dlaczego?
Sprawdziliśmy to! 

Counter-Strike: Global Offensive potocznie zwany
CS:GO to wieloosobowa gra komputerowa z gatunku
first-person shooter (gatunek gier komputerowych
skoncentrowanych na walce z przeważającym
zastosowaniem broni palnej, których akcja
obserwowana jest z perspektywy pierwszej osoby).
Od momentu wydania Counter-Strike: Global Offensive
jest jedną z najpopularniejszych gier FPS rozgrywaną
w ramach sportu elektronicznego. Zawody w CS:GO
są częścią mistrzostw świata gier komputerowych
Electronic Sports World Cup. Jakie jest zdanie
chłopców na temat tej gry? Twierdzą, że CS:GO to
fajna gra, ponieważ przynosi straty i zyski pieniężne,
można dzięki niej umilić sobie wolny czas. Grają w
CS'a również dlatego, że grają w nią znani
gameyoutuberzy. Niektórzy nie potrafili podać nam
konkretnego powodu, dlaczego zasiadają do tej gry,
inni stwierdzali wprost, że są od niej uzależnieni.  
                     Weronika Rybnik, Kinga Bielawska

Redakcja numeru: Joanna Czarniecka, Zofia Grażyna Grądzka, Kinga Bielawska, Weronika Rybnik, Julia
Suchowierska
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy z Redakcją gazetki szkolnej.

         Mamy dla Was zabawę z okazji Dnia Języka Ojczystego. Przeczytajcie ten tekst.

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie/ W szczękach chrząszcza trzeszczy
miąższ/ Czcza szczypawka czka w Szczecinie/ Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż/
Strząsa skrzydła z dżdżu/ A trzmiel w puszczy, tuż przy Pszczynie/
Straszny wszczyna szum...
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